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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS

Aprovació per la gerent en virtut de la delegació de competències en matèria de contractació
atorgades pel Consell d’Administració en data 11 de juliol de 2019.
RESUMEN DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT

PROCEDIMENT:

OBERT SIMPLIFICAT

TRAMITACIÓ:

ORDINÀRIA

CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: NO
I. DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

-

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Consell d’Administració d’EMAYA.

-

OBJECTE: SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA ANTIMALWARE

-

NÚMERO D’EXPEDIENT: 953_MAL_0719

-

CPV (VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES): 48761000 – Paquets de software
antivirus.

-

FONT DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE: Propi.

-

DEPARTAMENT O SERVEI: DTIC

-

RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Miquel Angel Simonet

-

NECESSITATS A SATISFER: És necessari contractar llicències per a protegir les estacions
finals de feina dels usuaris (ordinadors), així com els servidors que suporten tots els serveis
d’EMAYA, contra malware i exploits avançats.

-

PERFIL DEL CONTRACTANT: www.emaya.es
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II. RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
1.1. Si es preu es total: 48.384,5 € + 10.160,75 € (IVA) = 58.545,25 € (IVA inclòs.).
1.2. Si no es preu total:
Unitats: Preu unitari (IVA exclòs).
Aquest pressupost base de licitació té Es divideix en una part fixa de 46.754,50 € que inclou els
serveis de consultoria e implantació, el suport tècnic de 24x7 durant la duració del contracte, i les
llicències endpoint (450) i llicències pel servidor (150).
L’altra part, variable, queda configurada com a un pressupost límit de despesa de 1730 €, per a la
compra de llicències addicionals a les estimades al preu ofert per l’adjudicatari.
La part fixa del Pressupost té valor màxim i podrà ser modificat, a la baixa, com a conseqüència de
la licitació. No s’admetran les ofertes que excedeixin del citat pressupost màxim de licitació i a la
seva oferta econòmica els licitadors presentaran les ofertes per la totalitat dels subministraments
objecte de la present licitació. En la valoració de les ofertes es tindrà en compte la baixa realitzada,
no unitàriament, sinó en la mesura de la totalitat de l’oferta.
La part variable del pressupost te valor màxim i no podrà ser modificada com a conseqüència de la
licitació. Els licitadores hauran d’oferir els preus unitaris sol·licitats d’acord a l’annex II del present
Plec de Clàusules Particulars.
L’adjudicació del contracte es farà per l’import de l’oferta econòmica presentada pel licitador que
resulti adjudicatari.
2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
88.735,90 € = 48.834,5 € (Contracte principal) + 32.284,5 € (Pròrroga) + 8.873,59 € (10%
modificacions).
3. TERMINI DE LLIURAMENT
El contracte tindrà una vigència des del 15 de novembre de 2019 al 31 de desembre de 2020.
La implantació del sistema en productiu es durà a terme entre el 15 de novembre de 2019 i el
15 de gener de 2020.
4. PRÒRROGUES
Es preveu una pròrroga d’un any que suposaria la renovació de tots els drets d’ús de llicències
i suport associat, amb totes les prestacions i requisits sol·licitats. No seran objecte de
contractació de la pròrroga els serveis corresponents a la implantació del sistema.
5. LLOC DE LLIURAMENT
- Els licitadors hauran d’especificar la seva proposta d’implantació del producte, que com a
mínim haurà d’incloure 5 jornades presencials a les oficines d’EMAYA d’acord amb el plec
de prescripcions tècniques.
- Els productes s’hauran d’instal·lar al Departament de Tecnologies de la Informació i
Comunicacions, Emaya, Camí dels Reis, 400, Palma.
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6. TERMINI DE GARANTIA
3 mesos des de la finalització del contracte.
El software contractat haurà de complir amb tot allò que, tant a la descripció comercial del
producte com a la oferta del licitador, s’hagi especificat, per a tota la durada del contracte.
7. SOLVÈNCIA
És obligatori acreditar la solvència.
No s’exigirà la inscripció en el ROLECE d’acord amb la recomanació nº32 de la Junta Consultiva
de Contractació Pública de l’Estat.
7.1.

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

7.1.1.

REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
a)

7.1.2.

Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles,
per import igual o superior a 72.576,75 €.
MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
S’ha de presentar la declaració responsable segons model de l’annex I del present
Plec de Clàusules Particulars.
La resta de documentació s’acreditarà en el moment i en la forma que
s’estableix a continuació:
El volum anual s’acredita mitjançant els comptes anuals i la declaració de
l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa.
També es podrà acreditar mitjançant la presentació de la declaració d’impost sobre
societats (model 200 o equivalent) o els models 303 i/o 390 o equivalents de IVA.
Les empreses licitadores podran integrar la solvència en la forma prevista a l’article
75 de la LCSP.
La solvència econòmica i financera s’acreditarà en els termes de l’apartat 18.1
d’aquest Plec.

7.2.

SOLVÈNCIA TÈCNICA

7.2.1.

REQUISITS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA
a)

Relació dels principals subministraments realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels darrers 2 anys. En
concret és necessari que el licitador hagi subministrat al menys 2.000 llicències
del producte ofert en els darrers dos anys.

b)

Relació dels projectes d’implantació del sistema ofert. En concret, és necessari
que el licitador, com a mínim, hagi implantat el mateix sistema ofert a, almenys,
dues empreses amb més de 100 llocs de feina, dins els darrers dos anys.
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c)

Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels
que es disposi per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del
control de qualitat. En concret l’empresa ha de disposar d’un tècnic certificat pel
fabricant del producte ofert.

d)

Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per garantir
la qualitat y dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa. En concret hauran
de garantir que disposa d’un sistema de gestió de qualitat equivalent a la norma
ISO 9001.
Eles requisits a) i b) no seran d’aplicació a les empreses de nova creació. El
requisit d) només serà aplicable a les empreses de nova creació.

7.2.2.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA
S’ha de presentar la declaració responsable segons model de l’annex I del present
Plec de Clàusules Particulars.
La resta de documentació s’acreditarà en el moment i en la forma que
s’estableix a continuació:
a)

La relació dels principals subministres efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, s’acreditarà
mitjançant certificat expedit per aquest o, si cal, mitjançant declaració de
l’empresari acompanyant els documents que acreditin la realització de la
prestació.

b)

Les implantacions del sistema efectuades els darrers dos anys s’acreditarà
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat,
s’acreditarà mitjançant certificat expedit per aquest o, si cal, mitjançant declaració
de l’empresari acompanyant els documents que acreditin la realització de la
prestació.

c)

La disposició d’un tècnic certificat pel fabricant s’acreditarà mitjançant el
corresponent certificat emès pel fabricant del producte.

d)

ISO 9001 s’acreditarà mitjançant certificat ISO 9001 o equivalent.
Les empreses licitadores podran integrar la solvència en la forma prevista a l’article
75 de la LCSP.
La solvència tècnica s’acreditarà en els termes de l’apartat 18.1 d’aquest Plec.

7.3.

CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA
SI
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7.3.1.

ESPECIFICACIÓ DELS NOMS I LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DEL
PERSONAL RESPONSABLE D’EXECUTAR LA PRESTACIÓ. ART. 76.1 LCSP.
SI. S’ha d’especificar el nom i la qualificació professional dels següents mitjans
personals:
- Tècnic certificat pel fabricant.

7.3.2.

COMPROMÍS D’ADSCRIURE A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ELS MITJANS
PERSONALS O MATERIALS INDICATS. ART 76.2 LCSP.
Sí. L’empresa ha de signar un compromís d’adscripció dels següents mitjans
personals al contracte.
- Tècnic certificat pel fabricant.

7.3.3.

CARÀCTER D’OBLIGACIONS ESSENIALS DEL COMPROMÍS DE L’ARTICLE
76.2 ALS EFECTES PREVISTS A L’ARTICLE 211 LCSP.
No aplica.

7.4.

HABILITACIÓ EMPRESARIAL / PROFESSIONAL EXIGIDA.
No aplica.

8. REVISIÓ DE PREUS
No procedeix
9. GARANTIA PROVISIONAL: 3% DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
No procedeix d’acord amb l’article 159.4 b)
10. GARANTIA DEFINITIVA: 5% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIÓ
És obligatòria
Es podrà constituir pèls mitjans establerts a l’article 108 de la LCSP: En metàl·lic (transferència
bancària), aval bancari o per contracte d’assegurança de caució.
11. ALTRES GARANTÍAS
Si
Assegurança de Responsabilitat Civil per valor de 300.000 euros.
12. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
La presentació de les proposicions es durà a terme únicament de forma electrònica, mitjançant
la Plataforma de Contractació de l’Estat (https://contrataciondelestado.es)
Termini màxim: 15 dies naturals des del dia següent a la publicació de l’anunci a la Plataforma
de Contractació del Sector Públic.https://contrataciondelestado.es
Podran registrar-se les ofertes a la Plataforma de Contractació de l’Estat fins les 23:59 del
darrer dia del termini previst per a la seva presentació.
13. OBERTURA D’OFERTES
Seu electrònica :
La Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de les pliques en la seu de l’entitat contractant,
la data i hora es publicaran en el perfil del contractant d’EMAYA: www.emaya.es
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14. ADMISSIO DE VARIANTS O MILLORES
Variants: No
Millores: SI.
S’accepten les millores en relació a funcionalitats o serveis afegits del producte ofert.
15. PARÀMETRES
OBJECTIUS
DESPROPORCIONATS

PER

APRECIAR

VALORS

ANORMALS

O

No.
L’òrgan de contractació podrà estimar que les ofertes presentades són desproporcionades o
anormals. En tal supòsit, s’estarà al que disposa l’article 149 de la LCSP als efectes de l’exclusió
del licitador. (Veure apartat 16 del Plec de Clàusules Particulars].
16. CIRCUMSTÀNCIES DETERMINANTS DE L’ADJUDICACIÓ EN ELS CASOS D’IGUALTAT
DE PROPOSICIONS
A l’efecte de resoldre empats, i quan sigui procedent d’acord al plec de clàusules particulars i
prescripcions tècniques, la proposta d'adjudicació es farà a favor de l'empresari que hagi
acreditat la circumstància següent:
-

Disposició d’un pla d’igualtat visat prèviament per l’Institut Balear de la Dona o amb el
distintiu empresarial, o bé l’acreditació equivalent en matèria d’igualtat, expedit per un òrgan
competent estatal o autonòmic.

Si no n’hi ha o si persisteix la igualtat, en la mateixa forma i condicions, la proposta d’adjudicació
es realitzarà a favor del licitador que hagi acreditat:
-

Percentatge superior de treballadors amb discapacitat en la plantilla de cadascuna de les
empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla.

17. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ. ART 202. LCSP
L’adjudicatari es compromet a mantenir un 20% de la seva plantilla amb contracte indefinit
18. PAGAMENT DEL PREU
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament dels serveis efectivament realitzats i formalment rebuts
per EMAYA.
19. TASQUES CRÍTIQUES QUE NO PODEN SER OBJECTE DE SUBCONTRACTACIÓ
No hi ha tasques del contracte considerades crítiques. La subcontractació es farà d’acord a
l’article 215.2.b del LCSP i l’apartat 25 del Plec de Clàusules Particulars.
20. CESSIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 214 LCSP i l’apartat 24 del Plec de Clàusules Particulars.
21. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE
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-

Penalitats per demora:
1. Demora en el lliurament: 2% de l’import d’adjudicació del contracte, sense IVA, per
cada dia natural de retràs en el lliurament del subministrament.
2. Demora en l’execució. 2% de l’import d’adjudicació del contracte, sense IVA, per
cada dia natural de retràs sobre la data màxima d’implantació del sistema.

-

Penalitats per incompliment o compliment defectuós:
1. Incompliment de les funcions mínimes del Plec de Prescripcions Tècniques. 2% de
l’import d’adjudicació del contracte, sense Iva, per cada dia natural que es mantingui
l’incompliment, a partir de la data màxima d’implantació del sistema en productiu.
2. Incompliment del nivell de suport exigit: 2% de l’import d’adjudicació sense IVA, per
cada dia natural que es mantingui l’incompliment, a partir de la data màxima
d’implantació del sistema en productiu.

22. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Veure apartat 30 del Plec de Clàusules Particulars.
23. MODIFICACIONS PREVISTES DEL CONTRACTE DE L’ARTICLE 204 LCSP
D’acord a la Disposició Addicional 33 de la LCSP, es tracta d’un subministrament en funció de
les necessitats, on l’empresari s’obliga a executar una prestació de manera successiva i per
preu unitari, sense que el nombre de lliuraments o prestacions incloses en l’objecte del contracte
es defineixi amb exactitud al temps de celebrar aquest, per estar subordinades les mateixes a
les necessitats d’Emaya. La modificació del contracte es permet fins a un màxim del 10% de
l’import d’adjudicació sense IVA, en el cas de que, dins de la vigència del contracte, les
necessitats reals fossin superiors a les previstes inicialment.
24. US DE MITJANS ELECTRÒNICS PER A EFECTUAR NOTIFICACIONS
SI

25. OBSERVACIONS
Qualsevol especificació tècnica que aparegui en els plecs de prescripcions tècniques i que faci
esment a una fabricació o una procedència determinada o un procediment concret, una
referència a una marca, a una patent o a un tipus, a un origen o a una producció determinada,
s'entén que ve acompanyat de l'esment «o equivalent».
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III. RESUM DE CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1. CRITERIS I PONDERACIONS
Els criteris i ponderacions que s’aplicaran per a l’adjudicació del procediment obert seran els
següents, per ordre decreixent.
CRITERIS
OFERTA ECONOMICA IMPLANTACIO + LLICÈNCIES
OFERTA ECONOMICA LLICÈNCIES ADDICIONALS
MÈTODE I PLANIFICACIO IMPLANTACIÓ
MILLORA FUNCIONALITATS O SERVEIS

PONDERACIÓ

SOBRE

70
10
15
5

C
C
A
A

2. FORMA D’AVALUAR ELS CRITERIS
2.1.

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES..
a)

Oferta econòmica que inclou els serveis de consultoria e implantació, el suport
tècnic de 24x7 durant la durada del contracte, i les llicències d’endpoint (450) i
llicències de servidor (150). Fins a un màxim de 70 punts. Es valorarà d’acord a
l’aplicació de la fórmula següent:

P=K*B / (20+B)
B= % de baixa de l'oferta a valorar
K= 70 * (20+M) / M
M= % de baixa de l'oferta més econòmica
b)

Oferta econòmica. Preu unitari de les llicències addicionals. Fins a un màxim de
10 punts. D’acord a la fórmula següent:

P=K*B / (20+B)
B= % de baixa de l'oferta a valorar
K= 10 * (20+M) / M
M= % de baixa de l'oferta més econòmica
Es calcularà el percentatge de baixa ofert per a cada un dels preus unitaris i es
farà la mitjana. El resultat serà la baixa a tenir en compte pel càlcul de la
puntuació.
c)

Mètode i planificació de la fase d’implantació. Fins a un màxim de 15 punts.
Els tècnics d’EMAYA valoraran la planificació i temps de cadascuna de les parts
del procés d’implantació, la realització presencial o remota de tasques i la
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complexitat i la fiabilitat del procés d'implantació, així com l’impacte sobre el servei
afectat. La puntuació es repartirà de la següent manera:
 7 punts: complexitat i fiabilitat del procés d’implantació i migració, tenint en
compte l’impacte a l’usuari final.
 5 punts: realització presencial o remota de tasques.
 3 punts: planificació i durada de la implantació.
d)

Millora del suport ofert per sobre del mínim requerit. Fins a un màxim de 5
punts. Qualsevol funcionalitat o servei addicional que sigui ofert, més enllà del
sol·licitat, serà valorat pels tècnics, en funció del valor que, de forma justificada,
aporti a les necessitats d’EMAYA. Sobretot allò que augmenti el nivell de suport
que EMAYA disposarà per a l’operació del sistema oferit

La valoració dels criteris es realitzarà a partir de l’estudi de la documentació entregada en
compliment dels Plecs de Prescripcions Tècniques. La suma de les puntuacions obtingudes
en cada un dels criteris d’avaluació establirà l’ordre de prioritat en la proposta d’adjudicació.
3. DOCUMENTACIÓ QUE HA DE COMPOSAR L’OFERTA
La documentació que s’ha de presentar per poder participar a la present licitació és la següent
3.1.
-

Declaració responsable d’acord a l’annex I del Plec de Clàusules Particulars.
Oferta tècnica que inclogui tota la documentació necessària per poder valorar l’oferta
presentada per cobrir tots i cada un dels requisits sol·licitats. Especialment allò que fa
referencia a:
 La descripció del producte ofert especificant les funcionalitats que aporta.
 Detall i planificació de la fase d’implementació, especificant quantes jornades es
faran presencials a les oficines d’EMAYA i quantes jornades es dedicaran a formació.
 Detall del procés automàtic de migració del producte que té actualment EMAYA al
producte ofert.
 Nom i qualificació professional del tècnic certificat pel fabricant del producte exigit al
punt 7.3.1 del Bloc II de característiques del contracte..
 Compromís d’adscripció dels mitjans personals exigits al punt 7.3.2 del Bloc II de
característiques del contracte.

3.2.
-

SOBRE A

SOBRE B

No s’estableix.

3.3.

SOBRE C

-

Preu total ofert per als serveis d’implantació del sistema, llicències i serveis de suport
associats d’acord a l’annex II del Plec de Clàusules Particulars.

-

Preu unitari ofert per a les llicències addicionals en opció de compra, d’acord a l’annex II del
Plec de Clàusules Particulars.

La manca de qualsevol d’aquests documents dins del sobre de l’oferta suposarà l’exclusió del
licitador.
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS
I.-

Caràcter i Règim Jurídic del Contracte.

L'Entitat contractant és l'empresa pública EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.
i revesteix la forma jurídica de Societat Anònima.
És necessari contractar llicències per a protegir les estacions finals de feina dels usuaris
(ordinadors), així com els servidors que suporten tots els serveis d’EMAYA, contra malware i exploits
avançats.
EMAYA convoca el procediment d'adjudicació del contracte objecte del present plec. La
instrucció de l'expedient de contractació s’atribueix al Departament de Compres i Contractació de
la Societat, amb seu al carrer Joan Maragall, núm. 3 (CP 07006). Telèfon 971 774 305, Fax 971 774
310, Correu electrònic: licitacions@emaya.es.
EMAYA està subjecta, com poder adjudicador que no té el caràcter d'Administració Pública, a les
disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (“LCSP”), el Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic i, el
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (“RGLCAP”).
El contracte que resulti de l’adjudicació conforme al present plec és, d’acord amb l’article 26.1 del
LCSP de naturalesa privada i, pel seu objecte, conforme a l’article 16 d’aquest text legal, ha de ser
qualificat com a contracte de subministrament, que es regirà, quant a la seva adjudicació, per les
clàusules contingudes en el present plec i, en el no previst en ell, en defecte de normes específiques,
pel disposat en la LCSP i en el RGLCAP en tot el que no s’oposi a tal norma, aplicant-se
supletòriament les restants normes de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat. Quant
als seus efectes i extinció, el contracte es regirà pel dret privat.
Les remissions que s’efectuïn a la LCSP i al RGLCAP no suposen una alteració de la naturalesa
privada del present contracte, ni impliquen que la contractació es regeixi pel disposat en aquesta
normativa més que en els aspectes que expressament s’indiquen en aquest plec.
Sense perjudici de la utilització de qualsevol altre mitjà addicional de publicitat, EMAYA se servirà
del seu perfil del contractant i de la Plataforma de Contractació de l’Estat com mitjans principals per
a publicar i difondre qualssevol dades i informacions relatives a aquesta licitació. El perfil del
contractant d’EMAYA es troba disponible en Internet en la pàgina Web institucional de la societat:
http//www.emaya.es.
La presentació de proposicions pressuposa l'acceptació incondicionada, per part de l'interessat, de
les clàusules del plec de prescripcions particulars i els plecs de prescripcions tècniques i la
declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar,
especialment les relacionades a les clàusules particulars 9, 12, 22, 32, 33 i 34.
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El desconeixement, del present plec, del contracte, dels seus documents annexos, o de les
instruccions, o normes aprovades per EMAYA, que puguin ser d'aplicació en l'execució de
l’establert, no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
El Consell d’Administració d’EMAYA és, de conformitat amb els seus estatuts, l’òrgan de
contractació de l’empresa, sense perjudici de la possibilitat de delegar les seves facultats
representatives o decisòries a un o més consellers i/o, si n’hi ha, en el gerent o a qualssevol altra
persona o persones que consideri oportunes.
II.-

Disposicions generals.

1.-

Objecte del contracte.

L’objecte del present procediment obert és la contractació del subministrament que figura en la
portada i al Bloc I, apartat I, de característiques del contracte, de conformitat amb ell i al Plec de
Prescripcions Tècniques.
Quan la contractació es fraccioni en lots, l'objecte de cada lot constitueix una unitat funcional
susceptible de realització independent.
Les especificacions tècniques i condicions especials del subministrament es concreten en el plec
de condicions tècniques particulars.
No obstant les prescripcions establertes, es podran admetre variacions, degudament justificades o
millores, sempre i quan aquestes s’hagin establert a l’apartat 14 del Bloc II de característiques del
contracte.
Les quantitats dels productes fixats s'han d'entendre com estimatius per al període que es refereix
el procediment obert i no implica l'obligació de l'entitat contractant d'adquirir la total quantitat, sinó
la que efectivament es precisi.
2.-

Documents contractuals.

A més del contracte i d'aquest Plec de clàusules particulars, tenen caràcter contractual el plec de
prescripcions tècniques que defineix les característiques del subministrament a contractar, l'oferta
econòmica i tècnica de l'adjudicatari i una còpia de la Garantia Definitiva.
3.-

Pressupost Base de Licitació.

El Pressupost Base de Licitació és el que figura a l’apartat 1 del Bloc II de característiques del
contracte.
Aquest pressupost base de licitació es divideix en una part fixa de 46.754,50 € que inclou els serveis
de consultoria e implantació, el suport tècnic de 24x7 durant la duració del contracte, i les llicències
endpoint (450) i llicències pel servidor (150).
L’altra part, variable, queda configurada com a un pressupost límit de despesa de 1730 €, per a la
compra de llicències addicionals a les estimades al preu ofert per l’adjudicatari.
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La part fixa del Pressupost té valor màxim i podrà ser modificat, a la baixa, com a conseqüència de
la licitació. No s’admetran les ofertes que excedeixin del citat pressupost màxim de licitació i a la
seva oferta econòmica els licitadors presentaran les ofertes per la totalitat dels subministraments
objecte de la present licitació. En la valoració de les ofertes es tindrà en compte la baixa realitzada,
no unitàriament, sinó en la mesura de la totalitat de l’oferta.
La part variable del pressupost te valor màxim i no podrà ser modificada com a conseqüència de la
licitació. Els licitadores hauran d’oferir els preus unitaris sol·licitats d’acord a l’annex II del present
Plec de Clàusules Particulars.8.873,59 €.
L’adjudicació del contracte es farà per l’import de l’oferta econòmica presentada pel licitador que
resulti adjudicatari.
4.-

Valor estimat del contracte.

El valor estimat del contracte ha estat calculat d’acord amb el que estableix l’article 101 de la LCSP.
En concret, el valor estimar del contracte ha estat calculat de la forma següent:
1) Pressupost Base de Licitació SENSE IVA. 48.384,5 €
2) Pròrrogues, sense IVA: 32.284,5 €
3) Modificacions 10%. 8.873,59 €.
La suma dels conceptes anteriors dona com a resultat el Valor estimat del contracte que és de
88.735,90 €.
5.-

Revisió de preus.

La fórmula de revisió de preus aplicable, així com el sistema d'aplicació, si escau, són els que
s'indiquen a l’apartat 8 del Bloc de característiques del contracte, els quals també s'aplicaran en el
cas de pròrroga.
Quan en aquest Bloc no s'especifiqui fórmula o sistema de revisió, s'entén que no procedeix la
revisió de preus.
6.-

Durada del contracte, pròrrogues i execució del contracte.

La durada del contracte serà l'establert a l’apartat 3 del Bloc II de característiques del contracte.
Quan l'apartat 4 del Bloc II així ho estableixi, el contracte podrà ser prorrogat. En tot cas la durada
del contracte, incloent el període inicial i la/les pròrroga/es, no podrà ser superior a cinc (5) anys.
La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació amb una antelació mínima de dos mesos a la finalització
del termini de durada del contracte i és obligatòria per a l’empresari. Queden exceptuats de
l’obligació de preavís els contractes amb una durada inferior a dos mesos.
No obstant l’anterior, serà imprescindible, per a prorrogar el contracte, l’informe favorable dels
Serveis Tècnics d’EMAYA sobre el subministrament realitzat.
7.-

Facturació.
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L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament dels subministraments efectivament realitzats i formalment
rebuts per EMAYA.
EMAYA, d’acord amb els articles 319 i 198.4 de la LCSP, es reserva un termini de 30 dies per tal
de comprovar els béns o serveis rebuts. El termini de pagament de les factures relacionades serà
de 30 dies a partir de la seva conformitat.
Les factures es presentaran a les dependències d’EMAYA, C/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de
Mallorca. Així mateix, es poden enviar al següent correu: com@emaya.es
8.-

Procediment, forma d'adjudicació i tramitació.

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat, mitjançant diversitat de criteris en
aplicació dels articles 131.2, 146.1/146.2 y 159 de la LCSP, conforme a los termes i requisits
establerts a l’esmentat text legal.

III.-

Licitació.

9.-

Licitadors, capacitat i solvència financera i tècnica.

9.1.

D’acord a l’article 65 de la LCSP podran concórrer al present procediment les persones
naturals o jurídiques espanyoles o estrangeres que:

a) Tinguin plena capacitat d’obrar.
b) No estiguin incurses en cap prohibició de contractar de les establertes al article 71 de la
LCSP.
c) Acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional o, si escau, que
estiguin classificades degudament.
9.2.
Així mateix, els contractistes hauran de complir amb els següents requisits abans de
l’adjudicació del contracte:
a) Han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
dur a terme les prestacions que constitueixin l’objecte del contracte.
b) Han de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) Han de trobar-se al corrent de les seves obligacions econòmiques amb EMAYA.
d) Han d’estar donats d’alta a l’epígraf de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) corresponent
a la finalitat del contracte en el terme municipal on es desenvolupi l’activitat.
e) Han d’haver subscrit pòlissa per a l’assegurança de la responsabilitat civil pels danys causats
a persones i béns, públics o privats, derivats de l’execució del contracte i durant la seva
vigència per un import mínim de 300.000 euros.
9.3.

L’acreditació de la capacitat d’obrar s’efectua d’acord en els termes establerts a l’apartat 18.1
d’aquest Plec.
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No s’exigirà la inscripció en el ROLECE (art. 156.4 a) d’acord amb el que estableix la
recomanació nº32 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels
quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, segons els seus
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.
En relació a les normes de capacitat de empreses comunitàries o d’estats signataris de
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, de empreses no comunitàries resultaran d’aplicació
els articles 67 i 68 de la LCSP, respectivament.
En relació a les normes de capacitat de les unions d’empresari resultarà d’aplicació la
regulació i obligacions establertes al article 69 de la LCSP.
Els licitadors no podran subscriure cap proposta en UTE amb uns altres si ho han fet
individualment, ni figurar en més d'una, sota pena d'inadmissió de totes les propostes
subscrites pel licitador.
La infracció de la norma continguda en l'apartat anterior donarà lloc a la no admissió de totes
les propostes subscrites pel licitador.
Les empreses que hagin participat prèviament en l’elaboració de les especificacions
tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat l’òrgan de
contractació durant la preparació del procediment de contractació, i les empreses que hi
estan vinculades, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits que preveu
l’article 42 del Codi de comerç, puguin ser excloses de les licitacions esmentades, quan no
hi hagi cap altre mitjà de garantir el compliment del principi d’igualtat de tracte. En tot cas,
abans d’excloure el candidat o licitador que va participar en la preparació del contracte, se li
ha de donar audiència perquè justifiqui que la seva participació en la fase preparatòria no
pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte privilegiat respecte a
la resta de les empreses licitadores.
Els contractes que tinguin per objecte la vigilància, la supervisió, el control i la direcció de
l’execució de qualsevol contracte, així com la coordinació en matèria de seguretat i salut,
no es poden adjudicar a les mateixes empreses adjudicatàries dels contractes
corresponents, ni a les empreses que estan vinculades a aquestes, en el sentit que estableix
l’apartat anterior.
9.4.

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica, mitjançant
els mitjans de justificació que, a l'empara dels articles 74 i següents de la LCSP, es
ressenyen a continuació.

9.5.

Els requisits de solvència econòmica i financera de l'empresari son els que s’estableixen a
l’apartat 7.1.1 del Bloc II de característiques del contracte i s’acreditaran pels mitjans
establerts a l’apartat 7.1.2 del referit Bloc II.

9.6.

Els requisits de solvència tècnica son els que s’estableixen a l’apartat 7.2.1 del Bloc II de
característiques del contracte i s’acreditaran pels mitjans establerts a l’apartat 7.2.2 del referit
Bloc II.

9.7.

A més de la solvència exigida als apartats 7.1 i 7.2, l’òrgan de contractació pot exigir als
licitadors la concreció de les condicions de solvència que s’indiqui a l’apartat 7.3 del Bloc II
de característiques del contracte. Si no s’indica res, s’entén que no existeix exigències
addicionals.
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En el supòsit en que s’hagi indicat alguna exigència a l’apartat 7.3 del Bloc II de
característiques del contracte, en el present contracte s’exigeix, de conformitat amb l’article
76 de la LCSP, que els licitadors concretin les condicions de solvència mitjançant:


L’especificació dels noms i qualificació professional del personal responsable d’executar
la prestació.



El compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients per a dur-ho a terme adequadament. En aquest cas, l’òrgan de
contractació pot atribuir a aquestes compromisos el caràcter d’obligacions essencials
als efectes prevists a l’article 211 de la LCSP.

9.8.

En el cas de que es tracti d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, l’òrgan de
contractació podrà exigir, l’acreditació del compliment de les normes de garantia de la
qualitat o de la gestió mediambiental, de conformitat amb els articles 93 i 94 de la LCSP.

9.9.

L’òrgan de contractació o la Mesa de Contractació podrà sol·licitar als licitadors els
aclariments sobre els certificats i documents presentats que consideri pertinents, o requerir
per a la presentació d’altres complementaris.

10.-

Perfil del contractant.
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a l'activitat
contractual d’EMAYA, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, EMAYA
posa a disposició dels licitadors tota la documentació relativa a la present licitació en el perfil
del contractant d’EMAYA, disponible en www.emaya.es.

11.-

Garantia provisional.
No és exigible d’acord amb l’article 159.4. b)

12.-

Presentació de proposicions.

12.1.

Les proposicions es presentaran electrònicament en la forma indicada i abans que finalitzi la
data indicada a l’apartat 12 del Bloc II de característiques del contracte. Si l’últim dia del
termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.

12.2.

La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicionada, per part de l'interessat,
de les clàusules del plec de prescripcions particulars i els plecs de prescripcions tècniques i
la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar.

12.3

La presentació de les proposicions es farà únicament por mitjans electrònics, a través de la
plataforma de contractació pública electrònica.
Una vegada presentada una proposició mitjançant la plataforma de contractació pública
electrònica es generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut
de la oferta.
Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s’acrediti que la presentació
fora de termini s’ha produït per raons operatives de la pròpia plataforma. Se entendrà
complert el termini si se inicia la transmissió dins de l’assenyalat termini i finalitza amb èxit.
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Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al
moment que es procedeixi a la seva obertura. Qualsevol actuació del licitador que
incompleixi la obligació de mantenir el secret de les ofertes tindrà com a conseqüència
l’exclusió del procediment de licitació.
12.4.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici d'admetre, si escau,
més d'una solució o variant, sempre que s'ajustin a les condicions d'aquest Plec i a les
prescripcions tècniques.
L’empresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris no podrà, a la
vegada, presentar oferta individualment, ni figurar en més d’una unió temporal participant en
la licitació. En el supòsit que hagi lots, aquesta prohibició també serà d’aplicació en relació
a cada un dels lots de la licitació.
La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites
pel licitador.

12.5

No se consideraran les ofertes que no siguin presentades, mitjançant la Plataforma, sense
perjudici de que sorgeixi qualque incidència degudament justificada. En aquest cas,
s’hauran de posar en contacte amb licitacionE@minhafp.es per a que des de la Direcció
General de Patrimoni de l’Estat els hi certifiquin aquestes circumstàncies.

12.6.

Els licitadors no adquireixen cap dret enfront d’EMAYA pel fet de participar en el procediment
obert de licitació.

12.7.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades o les
desestimades, seran arxivades en el seu expedient.

13.-

Formalitats de les proposicions.

13.1. Els licitadors han de presentar dos sobres que han d’estar signats electrònicament.
13.2. Els documents aportats en totes les fases del concurs han de ser:



còpies legitimades electrònicament,
han d’estar escrits en una de les llengües oficials de la CAIB o traduïts oficialment a una
d'elles.

13.3.

El sobres hauran d'estar signats electrònicament amb un certificat electrònicament
reconegut pel licitador o per la persona que li representi. Si es tracta d'una unió temporal
d'empreses, s'indicaran les dades de cadascun dels empresaris, devent els sobres anar
signats electrònicament pels representants de cadascuna de les empreses integrants de la
unió.

13.4.

Les declaracions o compromisos que es presentin hauran d'estar signats electrònicament
per qui acrediti poder legal suficient.
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14.-

El contingut dels sobres serà el següent:

14.1.

SOBRE A:
a) La declaració responsable que s’ajusti al model de l’annex I del Plec de Clàusules
Particulars, que ha d’estar signada electrònicament amb la identificació́ corresponent.
Mitjançant aquesta declaració responsable, el licitador posarà de manifest el següent:
-

Que el signatari ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta.
Que compta amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica.
Que compta amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
Que no està incurs en prohibició de contractar.

b) En els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb l’article 75 de la LCSP, cadascuna d’aquestes també ha de presentar una
declaració responsable en la qual es comprometin a disposar dels recursos necessaris.
c) En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal,
cada empresa participant ha d’aportar una declaració responsable amb el compromís de la
seva constitució́ de conformitat amb el que exigeix l’apartat 3 de l’article 69 de la LCSP.
d) A més de la declaració́ responsable a què es refereix la lletra b) anterior, les empreses
estrangeres, en els casos en què el contracte s’hagi d’executar a Espanya, han d’aportar
una declaració́ de submissió́ a la jurisdicció́ dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renuncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al
licitador.
e) En tots els supòsits en què el procediment exigeixi la constitució́ d’una garantia
provisional, s’ha d’aportar el document acreditatiu legitimat electrònicament d’haver-la
constituït.
f) Oferta tècnica que inclogui tota la documentació necessària per poder valorar l’oferta
presentada per cobrir tots i cada un dels requisits sol·licitats. Especialment allò que fa
referencia a:
 La descripció del producte ofert especificant les funcionalitats que aporta.
 Detall i planificació de la fase d’implementació, especificant quantes jornades es
faran presencials a les oficines d’EMAYA i quantes jornades es dedicaran a formació.
 Detall del procés automàtic de migració del producte que té actualment EMAYA al
producte ofert.
 Nom i qualificació professional del tècnic certificat pel fabricant del producte exigit al
punt 7.3.1 del Bloc II de característiques del contracte..
 Compromís d’adscripció dels mitjans personals exigits al punt 7.3.2 del Bloc II de
característiques del contracte.
Aquesta presentació servirà per a verificar si el producte presentat s’ajusta a les exigències
d’EMAYA i si compleixen les prescripcions tècniques requerides. Per tant, es constitueix com
un element necessari per a poder tenir en compte l’oferta del licitador. Les proposicions que
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no s’ajustin al present requeriment podran no ser tingudes en compte per la mesa de
contractació.
14.2.

SOBRE B:
No s’estableix.

14.3.

SOBRE C:
a)

Oferta econòmica 1. Preu total ofert per als serveis d’implantació del sistema, llicències
i serveis de suport associats d’acord a l’annex II del Plec de Clàusules Particulars.

b)

Oferta econòmica 2. Preu unitari ofert per a les llicències addicionals en opció de
compra, d’acord a l’annex II del Plec de Clàusules Particulars.

L'oferta econòmica es presentarà, degudament signada, per qui tingui poder suficient.
La proposició s'ajustarà al model que s'adjunta com Annex II a aquest Plec. Les proposicions
que no s'ajustin a aquest model podran no ser tingudes en compte per la mesa de
contractació.
Quan aquest annex hagi de ser complementat per altres models, aquests els seran facilitats
als licitadors juntament amb el present Plec. Igualment els licitadors podran acompanyar al
citat annex de quants aclariments sobre la seva oferta desitgin realitzar.
No s'acceptaran aquelles proposicions que tinguin omissions, errors o ratllades que
impedeixin conèixer clarament el que EMAYA, S.A. estimi fonamental per a considerar
l'oferta.
Les ofertes que excedeixin el tipus màxim de licitació establert i formulat per EMAYA, S.A.,
o que presentin preus unitaris per productes superiors als establers en el present
procediment seran rebutjades.
L'oferta econòmica té caràcter global, pel que en la mateixa s'entenen inclosos tots els
factors de valoració de despeses i impostos (a excepció de l'IVA), arbitris o taxes exigibles
que es reportin per raó del contracte.
15.-

Manteniment de l’oferta.
L’oferent es compromet a mantenir les condicions ofertes fins al moment de l’execució total
del contracte

IV.-

Adjudicació i formalització del contracte.

16.-

Criteris i ponderació.
Els criteris que regularan el present procediment obert són els que figuren al Bloc III apartats
1 i 2 de criteris per a l’adjudicació del procediment obert.
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La valoració dels criteris es realitzarà a partir de l'estudi de la documentació lliurada en
compliment dels Plecs. La suma de les puntuacions obtingudes en cadascun dels criteris
d'avaluació establirà l'ordre de prioritat en la proposta d'adjudicació.
L’òrgan de contractació podrà estimar que les ofertes presentades són desproporcionades
o anormals quan l’apartat 15 del Bloc II de característiques del contracte així ho estableixi.
En tal supòsit, s’estarà al disposat en el article 149 de la LCSP als efectes de l’exclusió del
licitador.
En principi, es consideren anormalment baixes les ofertes que, en relació amb l’oferta
econòmica, estiguin en els casos següents:
a. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
b. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
c. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per
al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana.
d. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant
això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats
percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin
en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la
nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
Una vegada la mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació hagi identificat
una o diverses ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, procedirà d’acord amb el que
estableixen els apartats 4, 5, 6 y 7 de l’article 149 de la LCSP, tenint el licitador un termini
de cinc (5) dies hàbils per justificar la seva oferta des de l’enviament de la corresponent
comunicació, tal i com indica l’article 159.4. Si l’òrgan de contractació, considerant la
justificació efectuada pel licitador i els informes que esmenta l’apartat quatre, estima que la
informació sol·licitada no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos
proposats pel licitador i que, per tant, l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de
la inclusió de valors anormals, procedirà a l’exclusió del licitador.
En el cas que es produeixi una igualtat en les proposicions més avantatjoses des del punt
de vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació, la proposta d'adjudicació es
farà a favor del licitador que hagi acreditat que compleix les circumstàncies que s'indiquen
en la Bloc II apartat 16 del Bloc de característiques del contracte.
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17.-

Obertura i examen de les proposicions.

17.1. Conclòs el termini per a la presentació de proposicions, la Mesa de Contractació procedirà
a la verificació i la qualificació de la documentació continguda en el sobre A presentada pels
licitadors. Al mateix acte la Mesa de Contractació donarà trasllat als tècnics responsables de
la valoració dels criteris avaluables mitjançant judicis de valor de la documentació
corresponent a la oferta tècnica, que hauran de emetre el corresponent informe en el termini
màxim de 7 dies.
17.2. Una vegada practicada la valoració dels criteris avaluables mitjançant judicis de valor es
notificarà als licitadors la data d’obertura del sobre C. Es donarà a conèixer a través del perfil
del contractant i es celebrarà en acte públic.
17.3. Desprès de l’acte públic d’obertura d’ofertes, la Mesa procedirà, prèvia exclusió en el seu
cas de les ofertes que no compleixin amb els requeriments del Plec i documentació que
conforma la licitació, a avaluar i classificar les ofertes, a realitzar la proposta d’adjudicació
en favor del candidat amb millor oferta, i a comprovar i requerir la documentació prevista en
la clàusula 18.1 que haurà de ser presentada per el licitador millor classificat en el termini
màxim de set (7) dies hàbils des de la comunicació per part d’EMAYA. En el mateix termini,
el licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb allò establert a l’article 145
de la LCSP estarà obligat a constituir, a disposició de l’òrgan de contractació, la garantia
definitiva indicada en el punt 10 del Bloc II de Característiques del contracte.
17.4. Si la oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeix com a
anormalment baixa, abans del requeriment de constitució de garantia definitiva i de
presentació de la documentació de la clàusula 18.1, es procedirà d’acord amb el que
estableix la clàusula 16 d’aquest Plec.
17.5. La Mesa de Contractació procedirà a proposar deixar deserta la licitació quan no existeixi
cap oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris d'adjudicació determinats en el
present Plec, o proposarà la renúncia a la celebració del Contracte o desistiment del
procediment d'adjudicació per les raons establertes a la LCSP.
18.-

Classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.

18.1. En compliment amb la recomanació nº32 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de
l’Estat no s’exigirà als licitadors està inscrits en el ROLECE.
El licitador que hagi presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu d’acord amb els criteris
d’adjudicació establerts al Bloc III apartat 1 i 2 d’aquest Plec haurà de presentar en el termini
màxim de set (7) dies hàbils a comptar des de la comunicació per part d’EMAYA següent la
documentació:
a) Copia autenticada del document Nacional d'Identitat de la persona que subscrigui l'oferta.
Quan el signant de la proposició no actuï en nom propi, o actuï en representació de
persona jurídica, haurà d'aportar document fefaent que acrediti poder bastant per a
comparèixer davant EMAYA i contractar en nom i representació de la persona o entitat
que es tracti. El poder de representació s’acreditarà mitjançant nota simple actualitzada
del registre Mercantil acreditativa de la seva vigència, abastament i límits.
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b) Copia autenticada del número d'identificació fiscal, o similar, si existeix en el país
corresponent.
c) Quan es tracti de persones jurídiques, la capacitat per a contractar s'acreditarà
mitjançant l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en
els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits,
si s’escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica
de què es tracta.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar
mitjançant per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de
l’Estat on estan establerts, o mitjançant declaració jurada d'estar inscrites en algun
dels registres que s'indiquen a l'Annex I del Reglament General de la LCAP.
Els restants empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar
mitjançant informe expedit per la representació diplomàtica espanyola en l'Estat
corresponent, en la qual es faci constar que figuren inscrits en el Registre local,
professional, comercial o anàleg o, en defecte d'això, que actuen amb habitualitat en el
tràfic local en l'àmbit de les activitats que constitueixen l'objecte del contracte.
Així mateix, hauran d'aportar informe que l'Estat de la seva procedència admet al seu
torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector
públic assimilables als que enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment
anàloga. Aquest informe l’ha d’elaborar la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a
l’Estat corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el
domicili de l’empres. En els contractes subjectes a una regulació harmonitzada es
prescindeix de l’informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d’estats
signataris de l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç.
En aquest cas, s’haurà d’aportat informe que el mencionat Estat sigui signatari de l’Acord
sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial.
d) Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, cadascun
d'ells haurà d'acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els noms i circumstàncies
dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d'ells, i la designació d'un
representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per a exercitar els drets i
complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici
de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a
cobraments i pagaments de quantia significativa.
e) La solvència econòmica i financera i tècnica haurà d'acreditar-se pels mitjans
especificats als apartats 7.1 i 7.2 del Bloc II de característiques del contracte del present
plec. Els licitadors que no compleixin amb els requisits mínims de solvència expressats
seran rebutjats.
Les empreses que licitin en unió temporal hauran d'acreditar individualment els requisits
de solvència econòmica, financera i tècnica. No obstant l'anterior, als efectes de la
determinació de la solvència de la unió temporal es podran acumular les característiques
acreditades per cada un dels seus integrants.
f) Compromís a què fa referència l’article 75.2 LCSP, per al cas de que el licitador integri
la solvència mitjançant mitjans externs.
g) En els casos en que s’hagin exigit a l’apartat 7.3 del Bloc II de característiques del
contracte, especificació dels noms i qualificació professional del personal responsable
d’executar la prestació
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h) En els casos en que s’hagin exigit a l’apartat 7.3 del Bloc II de característiques del
contracte, documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, si escau,
s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
i)

Documents acreditatius de les habilitació empresarials o professionals en els casos en
que s’hagin exigit a l’apartat 7.4 del Bloc II de característiques del contracte.

j)

Constitució de la garantia definitiva.

k) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en les seves obligacions tributàries i de
Seguretat Social.
l)

Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en les seves obligacions amb EMAYA. Aquest
certificat podrà ser sol·licitat a Emaya a la següent adreça de correu electrònic:
caixa@emaya.es i el departament corresponent ho enviarà directament a la secció de
contractació.

m) Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta,
referida a l'exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de
no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat Impost i, si escau, declaració
responsable de trobar-se exempt.
n) Pòlisses de conformitat amb l’apartat 9.2.e) d’aquest Plec.
o) Qualsevol altre document relatiu a l’aptitud per a contractar que s’hagi exigit en aquest
Plec i que no s’hagués aportat amb la proposició.
La documentació en aquesta fase del concurs serà presentada en suport paper aportant
els documents originals o les seves còpies legitimades a la seu d’EMAYA del carrer
Joan Maragall, 3, 07006, de Palma.
18.2

Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que el
licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer
lloc contra la garantia provisional, si s’ha constituït, sense perjudici del que estableix la lletra
a) de l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP.

18.3

L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre dels cinc (5) dies naturals
següents a la recepció de la documentació a la qual es refereix l’apartat 18.1 d’aquest Plec,
procedint-se, un cop adjudicat a la formalització del contracte.

18.4

L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors i, simultàniament, es
publicarà en el perfil de contractant. La notificació contindrà la informació necessària i
assenyalada a la LCSP i que permeti al licitador exclòs interposar recurs suficientment fundat
contra la decisió d'adjudicació.

18.5

EMAYA es reserva el dret de condicionar l'adjudicació a l'acceptació de les condicions o
requeriments que EMAYA hagi pogut establir a la vista de les ofertes, en l'objecte de
completar-les o homogeneïtzar-les.

19.-

Formalització i registre del contracte.

19.1

S'entendrà perfeccionat el contracte en el moment de la seva formalització, que es produeix
en el moment del registre a EMAYA del contracte signat per ambdues parts. El Registre
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consisteix en la imposició al contracte d’un segell amb data d’entrada la qual es considera la
data de formalització.
19.2. La formalització del contracte haurà d'efectuar-se en el termini màxim de quinze dies hàbils
contats des del següent al de la recepció per l'adjudicatari de la notificació de l'adjudicació.
19.3. El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar-se l'execució
del contracte sense la seva prèvia formalització.
19.4. Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dintre del
termini indicat, EMAYA procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra
la garantia definitiva, si s’ha constituït, sense perjudici del que estableix la lletra b) de l’apartat
2 de l’article 71 de la LCSP. En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al licitador següent
per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de
la documentació, d’acord amb l’apartat 4 del article 153 de la LCSP.
19.5. Juntament amb el document de formalització del contracte, s'unirà, formant part del
contracte, l'oferta de l'adjudicatari, un exemplar del plec de clàusules particulars i de les
prescripcions tècniques i una còpia de la Garantia definitiva.
19.6. La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant i en els butlletins oficials
en els quals s'hagués anunciat la seva licitació.
19.7. Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dintre del mateix termini i amb
anterioritat a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de constitució.
20.-

Garantía definitiva.

20.1. L'adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva per un import del 5 per 100 de l'import
d'adjudicació, o del pressupost base de licitació del Lot o Lots adjudicats. Aquest percentatge
es calcularà en base als esmentats imports amb exclusió de l’IVA, que és podrà constituir a
través de:


En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes en les normes de desenvolupament de la LCSP. L'efectiu i els certificats
d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en
les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les
Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals
contractants davant les quals hagin d’assortir efectes, en la forma i amb les condicions
que les normes de desenvolupament de la LCSP estableixin.



Mitjançant aval (segon model Annex I d’aquest Plec), prestat en la forma i condicions que
estableixin les normes de desenvolupament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes
d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els
establiments assenyalats a l’apartat anterior.



Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les
normes de desenvolupament de la LCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança haurà de lliurar-se en els
establiments assenyalats a l’apartat anterior.
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20.2.

Aquesta garantia té com objecte assegurar la prestació del subministrament en les
condicions específiques establertes en el present plec.

20.3.

Quan com a conseqüència d'una modificació del contracte aquest experimenti variació en el
seu preu, haurà de reajustar-se la garantia en el termini de 15 dies naturals comptats des de
la data que es notifiqui l'acord de modificació al adjudicatari, perquè guardi la deguda
proporció amb el nou preu modificat.

V.-

Execució del contracte.

21.-

Direcció del contracte.

L'òrgan de contractació podrà designar una persona física o jurídica, vinculada a l'ens contractant
o aliena a ell, com a responsable del treball, qui supervisarà la seva execució, comprovant que la
seva realització s'ajusta a l'establert en el contracte, cursant al contractista les ordres i instruccions
que consideri oportú l'òrgan de contractació.
22.-

Obligacions i drets del contractista.

A més de les obligacions previstes en els preceptes de la normativa administrativa en matèria de
contractació i dels establerts en el present plec, l’adjudicatari assumirà les següents obligacions:
22.1.

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present
plec de clàusules particulars, observant fidelment l'establert en el plec de prescripcions
tècniques, així com les instruccions que, en el seu cas, li donés el responsable del contracte
designat per l'òrgan de contractació.

22.2.

Serà de compte del contractista, l'obtenció de quantes llicències o autoritzacions
administratives siguin precises, fins i tot per a la importació dels productes, si s’escau.

22.3.

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, responent aquest de
la qualitat dels béns i dels vicis ocults que es poguessin apreciar durant el termini de garantia.
Queden exceptuats del disposat en el paràgraf anterior els defectes que es puguin apreciar
que siguin conseqüència directa i immediata d'una actuació o ordre d'EMAYA.
El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans del seu lliurament a EMAYA.

22.4.

Acceptar les modificacions que estableixi EMAYA dins dels límits del present plec de
condicions.

22.5.

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers,
per si o per personal o mitjans dependents del mateix, com a conseqüència de les operacions
que requereixi l'execució del contracte.

22.6.

El contractista serà responsable d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions dels titulars
de les patents, models i marques de fabricació que, si escau, resultin necessàries, corrent
pel seu compte l'abonament de les indemnitzacions que poguessin correspondre per tals
conceptes. Així mateix, seran responsables de tota reclamació relativa a la propietat
industrial i comercial, havent d'indemnitzar, si escau, a EMAYA de tots els danys i perjudicis
que per a la mateixa poguessin derivar-se amb motiu de la interposició de reclamacions.
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22.7.

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de
seguretat social, d'integració social de persones amb discapacitat i de prevenció de riscos
laborals, respecte del personal al seu càrrec adscrit a la prestació del subministrament.

22.8.

El contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat.

22.9.

El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la seva
realització, així com dels terminis parcials aprovats.

22.10. Durant l'execució del subministrament l'empresa adjudicatària serà responsable de tots els
danys i perjudicis directes o indirectes que puguin ocasionar-se a qualsevol persona,
propietat, servei públic o privat, o al medi ambient, com a conseqüència dels actes, omissions
o negligència del personal al seu càrrec durant la realització dels treballs contemplats en el
projecte. Correrà per això amb les indemnitzacions necessàries per a reparar els citats
danys.
Aquesta responsabilitat persistirà fins i tot en cas de condemna a EMAYA o a la direcció de
l'obra designada per EMAYA, sigui solidària, subsidiària, mancomunada o independent.
22.11. L’execució del subministrament objecte del present procediment obert haurà d'efectuar-se
en les condicions establertes en el plec de condicions tècniques, podent l'entitat contractant
exercir qualsevol de les accions previstes en aquest plec, o que li concedeixi la normativa
vigent, en cas d'incompliment.
22.12. En el més ampli sentit, evitar la repercussió sobre EMAYA de les conseqüències negatives
de l'incompliment de les seves obligacions fiscals, administratives, laborals, civils, penals,
etc., indemnitzant a EMAYA de quants perjudicis hagi de suportar per aquests
incompliments.
22.13. Adoptar totes les mesures necessàries, en base a que disposa dels mitjans humans i
materials adequat, per poder prestar òptimament el subministrament objecte del contracte,
sent del seu compte i càrrec tots els costos que d’aquest derivin.
22.14. EMAYA no tindrà relació alguna jurídica, laboral o de qualsevol índole amb el personal de
l’adjudicatari, ni durant la vigència del contracte, ni a la seva finalització, sent de compte del
contractista la totalitat de les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que naixessin
amb ocasió de la resolució de la contracta.
22.15. El contractista contarà amb el personal necessari per a l'execució del contracte. Aquest
personal dependrà exclusivament de l'adjudicatari, i tindrà tots els drets i deures inherents a
la seva qualitat d’empleat respecte del mateix, sent EMAYA del tot aliena a aquestes
relacions laborals, i especialment a la potestat de direcció. El contractista procedirà
immediatament, si fos necessari, a la dotació del personal precís de manera que l'execució
del contracte quedi sempre raonablement assegurada. En tot cas, l'adjudicatari anunciarà a
EMAYA una relació del personal, el qual se sotmetrà a les normes de control i seguretat
legalment establertes.
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22.16. Les empreses i treballadors autònoms en general i proveïdors, contractistes,
subcontractistes en particular, atendran el compliment de les obligacions que emanen del
RD 171/2004 desenvolupament de l’article 24 de la llei 31/95. S'atendran i disposaran les
exigències del RD 1627/1997 en les obres de construcció i treballs descrits en la norma.
Les normes descrites estableixen les premisses i ordres a seguir en el compliment del
mandat de coordinació d'activitats empresarials en la prevenció de riscos laborals.
Les modificacions, ampliacions i substitucions normatives legals publicades seran de
consideració obligatòria i automàtica per les parts contractants.
Per a rebre les documentacions de coordinació, així com altres indicacions, han de posar-se
en contacte amb la direcció de correu electrònic psegura@emaya.es
22.17. Acreditar i justificar, sempre que se li requereixi per EMAYA, el compliment de les obligacions
assumides com a conseqüència de la contracta, mitjançant l'exhibició de la documentació
que se li demandi, reconeixent expressament al personal designat per l'òrgan d’EMAYA
competent, el dret d'inspecció i comprovació a tals efectes dels llibres, documents, arxius del
contractista, per a l'exercici del dret de supervisió de la contracta, així com de les
instal·lacions en les quals es realitzi o gestioni el subministrament.
22.18. Quan el contracte s'adjudiqui a una empresa en virtut de les circumstàncies previstes a
l’apartat 16 del Bloc II de característiques del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a
mantenir les condicions establertes durant el temps que duri l'execució de la prestació del
subministrament objecte del contracte. L'incompliment de tal condició serà causa de
resolució del contracte.
22.19. Qualsevol altre obligació continguda en el Plec de Prescripcions Tècniques d’aquesta
licitació.
23.-

Prerrogatives de l’òrgan de contractació.

23.1.

L'òrgan de contractació es reserva el dret de realitzar les comprovacions i anàlisis per a
verificar el correcte desenvolupament del contracte i la constància de les característiques
del subministrament prestat.

23.2.

EMAYA es reserva el dret a modificar el contracte en les condicions establertes als articles
203 a 207 de la LCSP, i amb l’establert a l’apartat 29 d’aquest Plec.

24.-

Cessió del contracte.

24.1. La cessió del contracte es regirà per el que estableix l’article 214 de la LCSP.
El contractista pot cedir els drets i les obligacions que dimanen del contracte a un tercer
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de
l’adjudicació del contracte, i de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la
competència en el mercat.
Sense perjudici del que estableix l’apartat 2, lletra b), de l’article 214 de la LCSP, no es pot
autoritzar la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les
característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
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24.2. Perquè els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers, serà necessari
que es compleixin els requisits següents:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Aquesta
autorització s’atorga sempre que es donin els requisits previstos a les lletres
següents. El termini per notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització és de
dos mesos, transcorregut el qual s’ha d’entendre atorgada per silenci administratiu.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
No és aplicable aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se el contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal
No obstant això, el creditor pignoratiu o el creditor hipotecari pot sol·licitar la cessió
en els supòsits en què en els contractes de concessió d’obres i de concessió de
serveis els plecs prevegin, mitjançant clàusules clares i inequívoques, la possibilitat
de subrogació d’un tercer en tots els drets i obligacions del concessionari en cas de
concurrència d’algun indici clar i predeterminat de la inviabilitat, present o futura, de
la concessió, amb la finalitat d’evitar-ne la resolució anticipada.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència
que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i estigui degudament
classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui incurs en una causa
de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
24.3. El cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
25.-

Subcontractació.

25.1. El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb subjecció
al que disposin els plecs, llevat que, de conformitat amb l’apartat 19 del Bloc II de
característiques del contracte, la prestació o una part d’aquesta l’hagi d’executar directament
el primer.
25.2. La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits següents:
a) El contractista, d’acord a l’article 215.b.2 de la LCSP, ha de comunicar per escrit,
després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució
d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els subcontractes, i ha
d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les
dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i ha
de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha d’acreditar
que aquest no està incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la
LCSP.
El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
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En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part
del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància
és suficient per acreditar-ne l’aptitud.
L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament després
de la subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per atendre una situació
d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica
suficientment.
b) En els contractes de caràcter secret o reservat, o en aquells l’execució dels quals
hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat especials d’acord amb
disposicions legals o reglamentàries o quan ho exigeixi la protecció dels interessos
essencials de la seguretat de l’Estat, la subcontractació requereix sempre autorització
expressa de l’òrgan de contractació.
25.3. La infracció dels requisits assenyalats per la subscripció dels subcontractes, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la
situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, entre d’altres que preveu
la LCSP, i en funció de la repercussió en l’execució del contracte, alguna de les
conseqüències següents:
a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte.
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.
25.4. Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que assumeix,
per tant, la responsabilitat total de l’execució del contracte d’EMAYA, d’acord estrictament
amb els plecs de clàusules administratives particulars i amb els termes del contracte, inclòs
el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix
l’article 201 de la LCSP. El coneixement que tingui EMAYA dels subcontractes subscrits no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
25.5. En cap cas el contractista pot concertar l’execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels
supòsits de l’article 71. 6 de la LCSP. El contractista ha d’informar els representants dels
treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
25.6. Els subcontractes i els contractes de subministrament a què es refereixen els articles 215 a
217 de la LCSP tenen en tot cas naturalesa privada.
25.7. Sense perjudici del que estableix la disposició addicional cinquanta-unena, els
subcontractistes no tenen acció directa davant d’EMAYA per les obligacions contretes amb
ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractes.
VI.-

Compliment i extinció del contracte.

26.-

Compliment dels terminis.

26.1. El contractista està obligat a lliurar els béns objecte del subministrament en el temps i lloc
fixats en el contracte i de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules
administratives.
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26.2. Sigui quin sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no té dret a indemnització per
causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los a EMAYA,
llevat que aquesta hagi incorregut en mora en rebre’ls.
26.3. Si arribat el final del termini establert, el contractista hagués incorregut en demora, per causa
imputable al mateix, EMAYA podrà optar indistintament, per la resolució del contracte amb
la pèrdua de la garantia constituïda o per la imposició de les penalitats. Les penalitats seran
les establertes a l’apartat 21 del Bloc II de característiques del contracte o bé, en el cas de
que no s’estableixi cap previsió específica a l’apartat 21, les penalitats seran diàries en la
proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Aquesta mateixa facultat la tindrà respecte a l'incompliment per part del contractista dels
terminis parcials o quan la demora en el compliment d'aquells faci presumir raonablement la
impossibilitat del compliment del termini total.
26.4. La imposició de penalitat no exclou la indemnització que pugui tenir dret EMAYA pels danys
i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista.
26.5. La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part d’EMAYA.
27.-

Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució del contracte.

Sense perjudici del que es disposa a l’apartat 28 d’aquest Plec, en els supòsits d’incompliment
parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució EMAYA podrà optar indistintament per
resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda, o per la imposició de les penalitats
previstes a l’apartat a l’apartat 21 del Bloc II de característiques del contracte. En cas de que no
hagi cap previsió específica a l’apartat 21 del Bloc II, les penalitats que es podran imposar seran
proporcionals a la gravetat de l'incompliment en una quantia que podrà arribar al 10 per 100 del
preu del contracte. En cas de de que les penalitats no cobreixin els danys causats a EMAYA,
aquesta ha d’exigir al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Les penalitats es que preveuen al present apartat i a l’anterior s’han d’imposar per acord de l’òrgan
de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, i s’han de fer
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.
28.-

Compliment del contracte.

28.1. El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu
objecte, de conformitat amb l'establert en aquest plec i en el de prescripcions tècniques i a
completa satisfacció d'EMAYA, la conformitat del qual es farà constar de forma expressa.
EMAYA comprovarà que el subministrament prestats compleixen les característiques
ofertes.
28.2. Si l’objecte del contracte no es troba en condicions d'ésser rebut per no complir les
exigències establides a la documentació contractual, es deixarà constància expressa
d'aquesta circumstància i es donaran les instruccions precises al contractista perquè repari
els defectes observats, o procedeixi a una nova execució de conformitat amb el pactat. Si
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malgrat això, els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, EMAYA podrà rebutjar-la,
quedant exempta de l’obligació de pagament, i tenint dret, en el seu cas, a la recuperació del
preu satisfet.
28.3. Tret que hi hagi un pacte en contra, les despeses del lliurament i transport dels béns objecte
del subministrament al lloc convingut han de ser a compte del contractista
29.-

Modificació del contracte.

29.1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir modificacions
en la forma i supòsits establerts als articles 203 y següents de la LCSP. En concret, Emaya
podrà introduir les modificacions previstes al present plec, d’acord amb l’article 204 de la
LCSP, i modificacions no previstes al plec sempre que es compleixin les condicions que
estableix l’article 205 de la LCSP.
29.2. Modificacions previstes (art. 204 LCSP).
Es consideren causes previstes de modificació, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, las
establertes a l’apartat 23 del Bloc II de característiques del contracte. Aquestes
modificacions podran implicar alteracions del contracte de com a màxim un vint per cent del
preu inicial. Aquest tipus de modificacions no poden suposar l’establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte, i no canviaran la naturalesa global del contracte inicial.
Aquestes modificacions seran sempre obligatòries per al contractista.
Per a aquestes modificacions previstes, caldrà la seva aprovació pel consell d’Administració
d’EMAYA, prèvia audiència del contractista, i prèvia justificació del increment, la no
superació del percentatge esmentat, i l’autorització de la despesa; exigint-se en tot cas
l’emissió d’informe favorable de Serveis Jurídics i d’Econòmics. Les modificacions seran
formalitzades de conformitat amb la legislació vigent.
29.3. Modificacions no previstes (art. 205 LCSP).
Així mateix, una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació també pot introduir
modificacions sempre que es compleixin les condicions que estableix l’article 205 de la
LCSP.
Aquestes modificacions acordades per l’òrgan de contractació són obligatòries per als
contractistes quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia
que no excedeixi el 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs. Quan la modificació
no sigui obligatòria per al contractista, aquesta només ha de ser acordada per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit d’aquest; en cas contrari, el contracte es
resoldrà de conformitat amb el que estableix la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 211 de la
LCSP.
Per a aquestes modificacions no previstes, caldrà la seva aprovació pel consell
d’Administració d’EMAYA, prèvia audiència del contractista, prèvia justificació de la
concurrència de les condicions establertes a l’article 205 de la LCSP, i prèvia autorització de
la despesa; exigint-se en tot cas l’emissió d’informe favorable de Serveis Jurídics i
d’Econòmics. Abans modificar el contracte d’acord amb el que disposa l’article 205, s’ha de
donar audiència al redactor del projecte o de les especificacions tècniques, si aquests han
estat preparats per un tercer aliè a l’òrgan de contractació en virtut d’un contracte de serveis,
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per tal que, en un termini no inferior a tres dies, formuli les consideracions que consideri
convenients.
Les modificacions seran formalitzades de conformitat amb la legislació vigent.
En els contractes de subministraments en què el preu es determini mitjançant preus unitaris,
es pot incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins al percentatge del 10 per cent del
preu del contracte, al qual es refereix l’article 205.2.c).3r de la LCSP, sense que calgui
tramitar l’expedient de modificació corresponent.
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30.-

Resolució del contracte.

Constitueixen causes de resolució del contracte:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista.
2. La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.
3. El mutu acord entre EMAYA i el contractista, sempre i quan no hi hagi altra causa de
resolució i respongui a un interès general.
4. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
5. L’incompliment per part del contractista de l’obligació principal del contracte. Així mateix, són
causes de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions essencials restants
sempre que aquestes últimes s’hagin qualificat com a tal en els plecs o en el document
descriptiu corresponent.
6. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que
es donin les circumstàncies que estableix l’article 205, les modificacions impliquin,
aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en una quantia superior, en més
o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de l’impost sobre el valor
afegit.
7. L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions que
estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també durant
l’execució del contracte
8. L'incompliment per part del contractista de les mesures de Seguretat i Salut Laboral.
9. La reiterada falta d’acatament de les instruccions donades, tant verbals com escrites, per
EMAYA.
10. Les reiterades deficiències en l’execució del contracte.
11. L’incompliment d’alguns dels compromisos oferts.
12. La pèrdua sobrevinguda dels requisits per a contractar amb el Sector Públic.
13. La constatació per part d’EMAYA de dilació innecessària en l'inici de l’execució del servei o
subministrament, o les excuses i imposicions de mètodes de treball diferents als quals van
figurar en la documentació tècnica presentada.
14. L’incompliment d’algun dels 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Principis
que EMAYA assumeix en la seva organització i en les seves operacions com a societat
adherida al Pacte Mundial.
15. La demora en el pagament per part d’EMAYA per un termini superior al que estableix
l’apartat 6 de l’article 198 de la LCSP o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara del seu
apartat 8.
16. El incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que s’indiquen a
l’apartat 17 del Bloc II de característiques del contracte.
17. L’incompliment de les obligacions essencials que s’indiquen a l’apartat 22 del Bloc II de
característiques del contracte.
EMAYA podrà resoldre el contracte sense altre tràmit preceptiu que l'audiència del contractista i la
comunicació formal de la seva voluntat en tal sentit, indicant-li en aquesta comunicació les causes
de la resolució.
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li serà confiscada la
garantia definitiva i haurà, a més, d’indemnitzar a EMAYA els danys i perjudicis ocasionats
conseqüència de l'incompliment, inclosos els impostos, comprovacions i substitucions derivades de
la mala execució del subministrament objecte del present contracte. Tot això al marge del que
disposa l’article 71.2 d) de la LCSP.
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En qualsevol cas, l'entitat contractant podrà suspendre el pagament del preu, fins que es resolguin
les deficiències o s'opti per la resolució del contracte.
31.-

Termini de Garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.

L'objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia establert a l’apartat 6 Bloc II de
característiques del contracte, termini durant el qual EMAYA podrà comprovar que els
subministraments executats s'ajusten a l’exigit contractualment i a l'estipulat en el present plec.
Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions en relació als
subministraments executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.
Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a resoldre, a la seva costa, totes les
deficiències que es puguin observar en els subministraments executats, amb independència de les
conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats que hagués pogut incórrer.
Si s'acredités l'existència de vicis o defectes en el subministrament efectuat, EMAYA podrà exigir a
l’adjudicatari la reposició dels béns que resultin inadequats, o la seva reparació, si aquesta fos
suficient.
Si EMAYA estimés, durant el termini de garantia, que els subministraments realitzats no són
adequades a l‘objecte del present contracte, com a conseqüència dels vicis o defectes observats
en ells i imputables al contractista, i existeixi la presumpció que la repetició del subministrament no
serà bastant per a assolir la fi podrà, abans d'expirar aquest termini, rebutjar el subministrament
efectuat deixant-los de compte del contractista, quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint
dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.
Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no resultessin responsabilitats
que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, i transcorregut el període de garantia, si escau,
es dictarà acord de devolució o cancel·lació d'aquella.
32.-

Confidencialitat i Protecció de Dades.

La informació, documentació, arxius o especificacions en qualsevol suport facilitades per EMAYA al
contractista per a l'execució del contracte hauran de ser considerades per aquest com confidencials,
no podent ser objecte, total o parcial, de publicacions, difusió, utilització per a finalitat distinta de
l'execució del contracte.
En tot cas, els adjudicataris seran responsables dels danys i perjudicis que es derivin de
l'incompliment d'aquesta obligació; la qual serà causa de resolució, amb confiscació de la garantia
definitiva i indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.
El contractista assumeix l'obligació de custodiar fidel i curosament la documentació, qualsevol que
sigui el suport emprat, que se li lliuri per a la realització dels treballs i, amb això, adquireix el
compromís que, ni la documentació ni la informació que ella conté, arribi en cap cas a terceres
persones alienes a l'execució del contracte.
A més, realitzarà quantes actuacions siguin procedents en matèria de protecció de dades que
resultin del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades (RGPD).
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En cas de que l’objecte del contracte d’aquesta licitació impliqui el tractament de dades de caràcter
personal, l’adjudicatari tindrà la consideració d’encarregat del tractament i s’obliga a la signatura
d’un contracte d’encàrrec de tractament, així com a mantenir la confidencialitat de tota aquella
informació a la qual tingui accés en l’execució del contracte en els termes contemplats en les seves
clàusules i de conformitat a l’article 133 de la LCSP.
Emaya, en compliment de la legislació de protecció de dades vigent l’informa dels següents punts:
-

La documentació requerida per a licitar en el present procediment, que contingui dades
de caràcter personal, és necessària per a la participació en el mateix. El tractament
d’aquestes dades és necessari per a la satisfacció de l’interès legítim d’Emaya respecte
del procés de licitació i la seva adequada adjudicació.

-

La sol·licitut de participació a la present licitació autoritza expressament l’acceptació del
present Plec, amb expressa autorització pel tractament de dades i dades de tercers
facilitades per a la finalitat de la licitació. Aquestes dades no seran cedides a cap tercer,
excepte per obligació legal i seran tractades en tot moment de forma absolutament
confidencial i guardant el preceptiu deure de secret, de conformitat amb allò previst a la
normativa de protecció de dades d’aplicació.
En relació a la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el
licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades
per a facilitar la referida informació a EMAYA, amb la finalitat de licitar en el present
procediment.

-

-

Els interessats tindran dret a l’accés a aquestes dades, a rectificar-les, a suprimir-les,
així com altres drets addicionals que poden ser consultats a la política de privacitat
d’Emaya que està disponible a la següent direcció https://www.emaya.es/ca/politica-de-privacitat/
o pot sol·licitar-se en paper a les oficines centrals d’EMAYA al carrer Joan Maragall 3,
07006, Palma.

-

Aquests drets podran ser exercits, presentant fotocòpia del DNI, mitjançant sol·licitut
escrita a les oficines centrals o mitjançant correu electrònic dirigit a dpd@emaya.es

33.- Codi Ètic i de Conducta d’Emaya i del Pacte Mundial de Nacions Unides.
La presentació de les proposicions al present procediment suposa que els licitadors coneixen,
accepten de forma incondicionada i acaten el Codi Ètic i de conducta aprovat pel Consell
d’Administració d’Emaya a la sessió ordinària de dia 18 de juliol de 2012 i publicat a la pàgina web
www.emaya.es en el seu apartat relatiu a la Responsabilitat Social Corporativa.
També assumeixen que Emaya és signatari del Pacte Mundial de Nacions Unides i que, com a tal,
està compromès amb el respecte dels Drets Humans, el no ús de treballs forçats ni coacció,
l’eradicació del treball infantil, el respecte del Medi ambient, l’eradicació de la discriminació en l’àmbit
laboral i tots i cadascun dels principis establerts en aquest Pacte, els quals, es comprometen a
respectar en tot moment durant l’execució del contracte, així com exigir el seu compliment als seus
subcontractistes o proveïdors.
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34.- Prevenció de Riscs Laborals.
La presentació de les proposicions al present procediment suposa el compromís dels licitadors del
compliment de la legislació de Prevenció de Riscs Laborals i en particulars dels següents aspectes:
-

Que ha incorporat els actuals criteris de prevenció de riscs laborals activament a les
seves tasques, disposant d'un Pla de Prevenció acord al disposat en la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals i les seves disposicions de desenvolupament.

-

Que ha informat als treballadors que portaran a terme les activitats en o per a EMAYA
sobre els riscos per a la Seguretat i la Salut als quals estaran exposats durant
l'acompliment de les seves funcions i les mesures de protecció i prevenció aplicables a
aquests riscos.

-

Que ha format als treballadors que portaran a terme les activitats en o per a la EMAYA
en els aspectes de Seguretat i Salut relacionats amb les tasques que vagin a portar a
terme.

-

Que facilitarà als treballadors que portaran a terme les activitats en o per a la EMAYA els
mitjans de protecció apropiats i necessaris per a les tasques que vagin a portar a terme,
i que aquests s'ajusten als criteris legals establerts i en vigor per als equips de protecció
individual i equips de treball.

-

Que compleix amb els requisits establerts en el Reglament dels Serveis de Prevenció, i
assumeix com propi el Servei de Prevenció o contracta aquestes funcions amb un Servei
de Prevenció Aliè.

-

Que ha portat a terme un control de la vigilància de la salut dels treballadors que portaran
a terme les activitats en o per a EMAYA.

-

Que realitza l'estudi i control de la sinistralitat dels seus treballadors.

-

Que es compromet en cas d'adjudicació, a l'estricte compliment les mesures de
coordinació previstes en l'article 24 de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals i
RD 171/2004, de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 en matèria de
coordinació d'activitats empresarials. Per això haurà de contactar amb el Servei de
Prevenció d’Emaya al correu coordinacionae@emaya.es on haurà de remetre la
documentació que se’ls requerirà, abans de l’inici de la prestació.

-

Que l'empresa informarà a EMAYA sobre els accidents de treball que es produeixin com
a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents.

-

Que l’empresa contractista haurà d'actualitzar la documentació i informació aportades
quan es produeixin canvis en les activitats contractades o altres canvis que siguin
rellevants a efectes preventius.
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ANNEX I
MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE
D./Dª..........................., amb DNI núm. ..................................., en representació de la
.................................................................................................................................., amb domicili
social en ......................... ...................................... ................................................, i CIF
..........................
En
relació
al
procediment
obert
simplificat
del
contracte
de
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................
Exp
…_…_…
DECLARA RESPONSABLEMENT:
1. Que tinc la representació de la societat que presenta aquesta oferta.
2. Que la societat disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
3. Que la societat no està incursa en prohibició de contractar-ne alguna.
4. Que l’empresa que represento compleix amb els criteris de solvència econòmica, tècnica i

financera que exigeixen els plecs.
5. Que en el supòsit de que l’empresa que represento resulti adjudicatari, aportarà a l'expedient

administratiu, abans de l'inici de l’objecte del contracte, document acreditatiu de la cobertura,
mitjançant la pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil pels danys causats a persones
i béns, públics o privats i responsabilitat mediambiental, derivats de l'execució del contracte
i durant la seva vigència, així com la resta de documentació exigida a la clàusula 18.1 del
Plec de clàusules Particulars.
6. Que l’empresa coneix, accepta i es compromet a complir tots els requisits exigits tant al Plec

de Clàusules Particulars com al Plec de Prescripcions Tècniques.
I perquè consti, signo la present declaració responsable en

Palma, ……….. de …………………………..de…………
(Signatura
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ANNEX II
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
D./Dª. ..................…………………............................., amb domicili en ......……………….......,
carrer..………………………….……………….............., núm. .............., CP………........, amb DNI
núm. .....................…........., i telèfon...............……..., amb plena capacitat d’obrar, en nom propi/ o
en representació de l’empresa…………………………................, amb domicili en...........................,
carrer........, CP..........., telèfon.................................. i CIF.........................................
DECLARO:
Assabentat de l'anunci publicat en el ............................ (DOUE/BOE/BOIB/Diari/Invitació/Perfil del
contractant) núm. ..........de dia ..........de ........................ de 20......., i de les condicions i requisits
que s'exigeixen per a l'adjudicació en públic procediment obert del contracte de
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................
Que
em
compromet
en nom
propi (o en nom
i representació
de la
empresa………………………………………………………………………….
,
NIF/CIF……………………………..), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i les
condicions estipulades en els plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques del
contracte, segons el següent desglossament:

Descripció

Durada

Import
màxim de
licitació
(IVA exclòs)

Import Oferta € (en
lletres)

Import
oferta € (En
números)

Serveis de consultoria e
implantació, suport tècnic 15/11/2019
a
24x7, llicències endpoint
46.754,50 €
(450) i llicències servidor 31/12/2020
(150)

Descripció

Preu unitari
de licitació
(€/ any)
(IVA exclòs)

Llicències endpoint
addicionals a les estimades

19 €

Llicències servidors
addicionals a les estimades

39 €

Import Oferta € (en lletres)

Palma, ……….. de …………………………..de…………
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(Signatura)
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